
TOSC (2275 m)                              09.07.2022 
 

 
 

Organizator izleta: Planinsko društvo Pohodnik 
Odhod: sobota, 9.julija 2022 ob 5.00 uri stadion Portovald, pri Tušu 
Vodja izleta: Marko Rems – vodnik PZS         
       

POTEK TURE:  Novo mesto – Pokljuka – Rudno polje (1347 m) – Studorski preval (1892 m) 

Tosc (2275 m) – Vodnikov dom (1817 m) – Rudno polje – Novo mesto 

 

Tosc je gora v Julijski Alpah. Nahaja se južno od Triglava nad Krmo, Velem polju in Vojah. 

Najlažji dostop na goro je iz Pokljuke čez Studorski preval. Vrh Tosca je kopast, njegovo južno 

pobočje pa je primerno za turno smuko. Tosc se ponaša z najlepšim pogledom na Triglav z 

obsežne planote travnatega temena.   

 
TURA: Z avtobusom se bomo zapeljali na Pokljuko in naprej do konca ceste na Rudnem polju, kjer bomo 

parkirali. S parkirišča na koncu ceste nadaljujemo po širokem in sprva vzpenjajočem kolovozu v smeri planine 

Konjščice. Kolovoz, ki gre takoj v strnjen gozd, se hitro položi in se po nekaj minutah lahkotne hoje spremeni 

v peš pot, ki se nadaljuje ob levem bregu potoka Ribnica. Ko se pot povsem približa omenjenemu potoku 

zavije rahlo v desno in se strmeje vzpne. Višje se pot položi in nas iz gozda pripelje na spodnji rob prostrane 

Konjščice. Tu pot zavije rahlo v levo, preči potoček in nas po nekaj korakih pripelje do sirarne na planini 

Konjščica. Od sirarne nadaljujemo po prijetni poti, ki nas v nekaj minutah rahlega vzpona pripelje na zgornji 

rob planine. Tu gre pot v pas rušja in grmičevja in se postopoma začne strmeje vzpenjati in nas pripelje do 

Jezerc. Sledi lahkotna hoja do table, ki označuje osrednje območje TNP-ja, nato pa se pot prične zmerno 

vzpenjati ob hudourniku (sprva studenček). Pot višje preide na desno stran hudournika do Studorskega prevala. 

S prevala, od koder se nam odpre lep pogled na Bohinjsko stran, nadaljujemo naravnost (levo Ablanca, desno 

Veliki Draški vrh in ostro desno Srenjski preval) po poti, ki se prične spuščati in se po nekaj korakih spusta 

obrne v desno. Sledi še kratek spust, nato pa se pot nadaljuje v prečenju, sprva pobočij pod Velikim Draškim 

vrhom in kasneje Toscem. Ko pridemo na neporaščena južna pobočja Tosca bomo prišli do manjšega razpotja. 

Nadaljujemo po nemarkirani, a lepo sledljivi poti, ki se prične vse strmeje vzpenjati čez travnata pobočja 

Tosca. Vse bolj strma pot se počasi obrača nekoliko proti desni, nato pa zavije ostro v levo in se skoraj povsem 

položi. Sledi prečenje kratkega strmega pobočja, nato pa nas pot pripelje na manj strma pobočja, kjer se le ta 

prične postopoma izgubljati. Slabše vidna stezica nato zavije rahlo v desno in se prične nekoliko strmeje 

vzpenjati. Po nekaj minutah vzpona, stopimo na neizrazit Mali Tosc, s katerega se nam odpre pogled na Tosc. 



Sledi kratek spust in pot nas mimo večje vrtače, katero obidemo po desni strani pripelje ob vršno vznožje 

Tosca. Pot naprej se zmerno vzpne čez prijetno travnato pobočje in nas pripelje na vrh Tosca. 

Sestopili bomo po isti poti in obiskali še Vodnikov dom na Velem polju, kjer bo daljši počitek. Po isti poti se 

bomo vrnili nazaj do Rudnega polja, kjer nas bo čakal avtobus.Vrnitev v Novo mesto načrtujemo okoli 21. ure.  

Kdor ne bo šel na vrh, bo lahko počakal v Vodnikovem domu na Velem polju. 
 
                                                                                                                                           

 
 

        

 

www.pd-pohodnik.si        
 

  

SKUPAJ HOJE: 8 ur 
ZAHTEVNOST: pot tehnično ni zahtevna  
VREDNOST TURE: 18 točk 
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika, možnost v koči ! 
CENA: 25 EUR  
PREVOZ: avtobus Mrgole d.o.o. (031 633 922) 
PRIJAVE: čimprej, najkasneje do 7. julija 2022: 
Marko Rems: 041 779 205; 031 442 715 
Tura tehnično ni zahtevna, potrebna je dobra 
telesna pripravljenost. Ne pozabite na zaščito 
pred soncem in dovolj pijače v nahrbtniku. 
 


